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Koosje Hornstra 

TRIJNIE TELKAMP 25 JAOR BI'J DE SCHRIEVERSRONTE 

Oflopen 1 full was et 25faor leden dot Trijnie Telkamp bii de Ste/I/n gwarver Schrieversronte in dienst 
kwam. Ziii woonde doe an de Rijweg in Oosterwoolde, niet veer van et Grootdiep. Trijnie kon in de 
doe bestaonde regeling 'Herintredende Vrouwen' bi'f oons an de slag, en kon gelokkig daornao an-
ste/d wodden as administratieve kracht veur 20 uren in de weke. Laeter, in de tied dot de Schrievers-
ronte verhuusde naor Berkoop, kon heur baene liekewel uutbreided wodden naor 24 uren. Trijnie 
heur be/an griekste taeke bi'j oonze stichting is et verzorgen van De Ovend, d.w.z. et drokklaor mae-
ken. Oat hoo/t in dot ze veur de indieling zorgt mar ok veur de opmaek, een taeke die heur meer 
as toevertrouwd is en waor ze ok mit hatte en ziel a/le keren weer an warkt. Daornaost zorgt ze ok 
vaeke veur et drokklaor maeken van de boekuutgiften en veur a/derhaande administratieve k/ussen. 
Kotomme, Trijnie Telkamp is 'br/ed inzetber' en veur de Schrieversronte een be/an grieke en slim war-
deerde mitwarker. Et wodt dan ok meer as tied om es een pra at/en mit heur in 'heur' Ovend te ho/en, 
en daorzorgde redaktie/id Koosfe Horns tra veur. (S.A.B.) 

Op een deensdagmorgen kon 1k mien praotien mitTrijnie kombineren mit een vergeerdering 
veur et 40-jaorig jubileum van de Schrieversronte, want ze is niet alle daegen op kantoor. 

Hiel yule meensken, die in de loop van dejaoren beld hebben mit de Schrieversronte, kennen 
heur stemme wel, want zVj zegt as ze opnemt: 'Stellingwarver Schrieversronte, mitTrijnie.' Dit 
jaor is et 25 jaor leden dat ze begonnen is bi'j de stichting en dat is in kleine kring vierd. 
TrijnieTelkamp is in 1951 geboren in Noordbroek in Noordoost-Grunningen asjongste doch-
ter. Ze het nog een zuster die vierjaor oolder is. Heur heit had een schildersbedrief in Noord-

broek. Heur hiele jeugd het ze in dat dorp deurbrocht. Zo gong ze daor ok naor de legere 
schoele en daornao wol ze veerder leren veur verpleegster. Ze het eerst een jaor op de ulo in 

Zuudbroek zeten, mar dat was gien sukses en daoromme is ze veerder gaon op 'e huushoold-
schoele. Daornao gong ze naor de interne verpleegstersopleiding in Laren (NH). Nao aander-
half jaor kwam Trijnie tot de ontdekking dat dit toch echt niks veur heur was en is ze warken 
gaon op een kantoor in Grunningen. Ze het et type-diplome haeld en mos ok et oervervelende 
steno leren. Lange het ze dat wark niet daon, want ze is jong trouwd en in die tied was et de 
gewoonte daj' niet warken bleven aj' een kiend kregen. Nao de geboorte van heur zeune is ze 

dus thuusbleven en doe JuuI dattien was het ze heur inschrieven Iaoten bi'j et arbeidsburo in 
Oosterwoolde, want daor was ze intussen i.v.m. et wark van heur ex-man wonen gaon. Trij-
nie het doe via et arbeidsburo kursussen volgd veur herintredende vrouwluden, waoronder 
Nederlaans en een uutgebreide komputerkursus. An die kursussen het ze in heur wark bi'j de 

Schrieversronte hiel yule had, laeter het ze ok nog in de aovenduren extra kursussen volgd. 
Uuteindelik kwam ze dus bi'j de Schrieversronte terechte. Vanuut de kursus leup ze daor drie 

maonden stage, dat was in de Meulehoeve daor de Schrieversronte tot in 1996 zien onderdak 

had. Behalven heufdmitwarker Pieter Jonker trof ze daor Henk en Sietske Bloemhoff en Lode-

wiek Hooghiemstra an. Twie jaor het ze daor via een regeling an et wark west en van 1988 of is 
ze in vaaste dienst kommen, eerst veur 20 uren, laeter wodde dat 24 uren. 
Ondertussen verhuusde Trijnie twie keer: eerst naor De Groeve vlakbi'j Zuudlaoren en laeter 
gong ze weer weeromme naor heur geboorteperveensie en daor woont ze now nog, in Kiel- 
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Windeweer.Wat een mooie naeme 

veur een plak! Ze woont daor al weer 

mennig jaor mit heur nie partner. 

Heur zeune woont in Hengelo en warkt 

bij Stork as manager operations. Hi'j en 

zien vrouw hebben twie kiender, een 

joongien en een maegien, waorTrijnie 

de trotse beppe van is. Tegere hebben 
ze vier kleinkiender. 

len van Trijnie heur hobby's is hadlo-

pen. Minstens twie keer in de weke 

gaot ze in aktie, ze is al weer drok an et 
trenen veur de 4 mijl van Gruriningen 

die ze tegere mit heur zeune lopt. Le-
zen en tunieren mag ze ok graeg doen. 

En... mit vrundinnen op stap gaon, 
bi'jglieks naor Oerol op Terschelling. 

Trijnie kan vanzels et Stellingwarfs 
lezen en schrieven, mar praoten, daor 

waogt ze heur niet an. Heur Grun-
ningse aachtergrond heur ie dudelik 

aj' mit heur praoten, mar dat heurt bi'j 

heur. Veur De Ovend dot ze al jaoren 

de opmaek, de laestejaoren gaot alles 
digitaal en daor is ze hiel goed in, dat 
weet ik as redaktielid uut ervering. 
Ze is zels ok tien jaor redaktielid west 

van de dörpskraante van Zuudlaorder-
veen. 

As laeste hewwe et nog even had over 

Ede Staal. De zanger mit zien mooie 
diepe stem me en zien teksten die veur 
oons allebeide yule betekenis hebben. 

We hebben ommes beide oonze wot-
tels in et Grunninger laand, ok al vulen 

we oons now hiel arg verbunnen mit et 
Stellingwarfs. 

1k hope datTrijnie nog hiel lange mit plezier veur de Stel-

lingwarver Schrieversronte an et wark blift. 

Foto's boven: Trijnie nemt een kedo in ontvangst van heur kol-
lega Immy Sloot. 
Foto onder: Et passeniel van de Schrieversronte, v.i.n.r. Immy 
Sloot, Saskia Douma, Trijnie Teikamp, A/bertha Zwaagstra en 
Sietske B/oemhoff viert feesti 



FHij zag een kameraad in je ___— .  
' De moo/ste poezie over mannenvriendschOpp 

Op 2 juli (Rose zaoterdag) verscheen bi'j uutgeverije Kleine UI! Hij zag een kameraad in je  

I De  moo/ste poêzie over mannenvriendschapoen, een bloemlezing mit gedichten over vrund

schoppen tussen manluden. Begeerte, liefcie, ruzie en ofgeunst: et thema is riek op te vullen 

deur de dichters. 
De saemensteflers Corrie Joosten en Coen Peppelenbos hebben een keuze maekt uut de 

rieke poëziegeschiedenis op dit gebied uut wark van hiele bekende dichters, mar ok uut dat 

vanonbekdere '  
Veerweg et rootsfe- 	tb1Th WNè iäuisTFYf 
Friese, Drentse en Stellingwarver gedichten in de bundel opneurnen. De Stellingwarver ge-

dichtenbin van Johan Veenstra: Naemeen Nachtegaal, beide kommen uut et prachtigeboe 
LongerIaand, dat in 2007 uutgeven wodde deur de Stellingwarver Schrieversronte. 

Op Rose zaoterdag kwam ok een vergehekber boek uut over vrundschoppeq, 	-V 
luden Zacht gezicht aan zacht g 

Kursus Stellingwarfs veur b1 
In et naojaor begint d'r in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte weer een kursü 

Stellingwarfs veur beginners. De kursus bestaot uut tien Iesaovens van elk twie uren, en een 
ofslutend examen. In et veurjaor van 2012 is d'r ok nog een prachtige exkursie argens in een 
Stellingwarfs netuurgebied. De daotums veur de kursus Stellingwarfs veur beginners bin: 
maendagaovend 7, 14, 21 en 28 november, 12 en 19 december, 9, 16, 23 en 30 jannewaori. 

Et examen is op zaoterdag 11 feberwaori. 
In disse beginnerskursus is d'r veul ommedaenken veur et schrieven in et Stellingwarfs, 

daorveur wodt gebruuk maekt van o.e. de Nederlaanstaelige bundel Hoe schrijfje 'rSteiling-

werfs van dr. Henk Bloemhoff. D'r is daornaost ok veul ommedaenken veur et wark van Stel-
lingwarver schrievers, zoas dat van de bekende Johan Veenstra, mar ok van dat van ooldere 
schrievers, zoas H.J. Bergveld, iene van de eerste schrievers in et Stellingwarfs. Butendat koj 

ok in de kunde mit de geschiedenisenvoikskundeyanSt1ILnfnisdrandachtveur 
biezundere ligging van de streek. 
De kursusleiding bestaot uut Roely Bakker, Gretje Bosra, Henk Bloemhoff Pieter Jonker en 

Geert Lantinga. Et leerplan en et examen staon onder toezicht van et Nedersaksisch lnst-

tuut van de Rieksuniversiteit van Grunningen. De kosten bin € 75,00, dat is inklusief koffie4  

thee mit wat d'r bi'j. 
Meensken die interesse hebben veur de kursus kun et beste even bellen mit et kantoor van 

de Schrieversronte: 0516-451108, of mailen naor: info@steIIingwarfs.nL 



Lily Uhler 

Yuppie 

D
aor zit ze, hiel oolde kunde van eer-

tieds, veur et raem in et verpleeghuus. 

82 Jaor oold... mit een rechte rogge 

heur te verbieten in de rolstoel omre-

den ze heur heupe breuken het. 

Kotleden woonde ze nog op heurzels in heur 
elgen husien. Alles dee ze zels nog... de bos-
schoppen, koken en heur kleren verstokken. 

En now dit. 
Eertieds was ze sikteresse bi'j een groot be-

drief, ze was nooit trouwd west. Ze 'ston heur 
mannegien', zoas ze et zels nuumde. 
Now het zoe'n hiel stom ongelok d'r veur 
zorgd dat zi'j, een nog kras vrommes van 
over de tachtig, hier in disse zael tussen al die 

zielige meensken in een roistoel zit. 

Et kan toch niet waor wezen! Et is toch alder-

verschrikkelikst! 
1k Ieefde mit heur mit. Ze leek me nog altied 
een hiel aorig meenske. Verstaandig, fesoenlik 
en mit een boel gevuul veur humor. Nao wat 
henneweer praoten leut ik me ontvalen: Jow 

meugen wel Lily tegen me zeggen, heur 

'Oe nee!' reup ze. Dat zeg ik niet. Deur de tied 

henne bin 'k d'r aachterkommen dat ik daor 
hielendal niet tegen kan. Dan doe ik mezels 
zovule geweld an, dat kan ik niet meer. Weej', 
doe in dejaoren zestig die hippies in opkomst 
weren, doe mossen de meensken zo neudig 
tegen mekeer 'iejen'. Dan kwam de dokter bi'j 

mien bedde, in zoe'n spiekerbroek en een ru-

tieshemd, beug over me henne en zee: 'Meid, 

zeg mar Kees, heur 
Now, dat dee ik clan. Ondaanks dat mien hiele 
wezen him d'r tegen verzette omreden ik van 

huus uut een nettles meens bin. 'Dag Kees!' 
reup ikjolig weeromme. 'Tot ankem weke mar 
weer. Neem ie clan mitien de post even veur 
me mit aj' de volgende keer bi'j me langes 

kom men?' 
'Okido!' reup Kees clan weeromme. 

'Laeter had 1k een hekel an mezels. Kun jow 

daor een betien inkommen? 1k wol zo graeg 

medern wezen en mitdoen... dus dee ik mit. 

Mar d'r knaegde wat an me. Now ik 82 wod-
den bin doe 1k zokke dingen niet meer. 1k zeg 
tegen lene die ik haost niet ken gien ie.' 

'Prima; zee ik. 'Daor he'k alle begrip veur, 
mevrouw 
'Numen jow mi'j mar 'juffer zee ze zaachte. 
Jow moe'n weten, ik bin nooit trouwd west, 
dus heb ik niet et recht om 'mevrouw' nuumd 

te wodden. Mar!' reup ze mit een straolende 
lach. 'Dr is hope!' 

'Hoe dat zo?' vreug 1k. 
'De yuppies bin d'r now toch? Op die jonge-
luden heb 1k mien hope vestigd. Dat bin weer 

die jonge karrièremaekers van eertieds. Let 
mar op mien woorden, mevrouw. Die yuppies 
gaon et hielendal maeken. Et bin de meens-
ken van de toekomst. Ze holen weer van goed 

inrichte huzen... van dure kleraosie en van 

luxe resteraans. Die meensken hebben weer 

een Ievensstiel waor aj' JOW tegen zeggen 
meugen. Begriepen jow wat 1k bedoele?' 
'Jazeker,' zeg ik veraldereerd, omreden ik 
zovule geestkracht niet verwaacht van een 
vrommes van 82 jaor. 

'De zestigerjaoren bin gelokkig veurbi'j, me-
vrouw. We bin now in etjaor 2011 anbelaand 

en daor vuul ik me beter in thuus.' 

Beduusd neem ik ofscheid van heur. 







Roely Bakker 

Dag Troeltj*e 

Z
o mag ikje toch wel numen? Et is et 

troetelnaempien van Opoe veurjow. 

Wat zit ie daor permantig op die scooter, 

mitje rooie maanteltien an en et rooie 

mussien op. Beide hetjow mamme maekt. Ze 

kan hiel goed ni'jen en breien,jow mamme, 
daor bi'j' best wel groots op. Veurjow nichies 
het ze ok mussies breided, mar allienig jow 

hebben een rooie kregen. De schoelekiender 
numen je de hiele winter al 'Roodkappien'. 
Daor trek ie je niks van an, le vienen etjuust 

wel aorig. 
le weten et now nog niet, mar over niet al 
te lange tied zullen zejow een hiel aandere 

naeme geven. Dan kriej'een brillegien. Zoe'n 
lene mit van die ronde glassies en grote krul-
len aachter de oren. 'Brillejood!'zullen ze dan 
naorje roepen. Daor bi' eerst slim verdrietig 
van. Je mamme zegt dat de kiender niet wie-
zer binnen, en daj' mar krek doen moeten as 
heur ie et niet. Schellen dot ommes gien zeer? 

Dat bi'j' niet mit heur iens. le kun je beter 

vienen in de raod van Opoe. 

'Geefze mar mit de kiompe.' 
De eerste de beste keer dat ze je weer uut-
schellen, zuj' iederiene die aj'te pakken 
kriegen kunnen, bieten en krabben waor 

aj'ze raeken kunnen. le zitten ze nao om de 

schoele henne en aj'ze niet belopen kunnen, 
gooi ie ze de klompe nao. Et is puur gelok, 

mar de grootste gloeperd kikt krek aachter-

omme en krigt de kiompe liek in et gezicht. 

Tane deur de lippe en een bloedneuze. Veur 

strafmoej'een schoft in't kolehokke. Daor het 
je pappe aovens nog een goed gesprek over 

had mit de meester.'Brillejood dat woord hej' 
op schoele nooit weer heurd. 

Roely Bakker as klein maegien. 

le vienen et wel plezierig op schoele. le bin 
ni'jsgierig en maggen graeg leren. Jammer 

genoeg hej'de haandighied in haandwarken 

niet van je mamme arfd. Geregeld moej' mit 

je warkstokkien de klasse rond, zodat de mae-
gies goed zien kunnen hoe as et niet moet. 
Dat zal laeter allemaole goed kommen, mar 
daor hej' now niks an. 

Et zal niet zo lange meer duren, dan gaoj'm 

verhuzen. Opa van vaders kaante raekt uut de 
tied en Opoe kan niet allienig in et huus bi'j 

de bos wonen blieven. Jim trekken bi'j heur 

in. Now wodt et tied daj'fietsen leren, aanders 

moej'doukies dat hiele aende naor schoele 

open. Op- en ofstappen, dat hej'gauw ge-

noeg onder de kni'je, mar trappen en sturen 
toegelieke dat wil mar niet lokken. As Pappe 
je drokt en ieje de bienen stilleholen, gaot et 
sturen best, mar aj'zels veur gaank zorgen 



-.. 
moeten, gaot et mis. Et is niet te geleuven, 
mar ie zullen wel een keer of drieje in de sloot 
fietsen. Uutaendelik zal et wel lokken en kuj' 

mit de buurkiender mitfietsen naor schoele. 
Eerst alliend en een peer jaor laeter mit je zus-

sien aachterop. Nog weer wat laeter kan die 

zels fietsen. 

Veur een kiend is et een geweldig plak, daor 

bi'J de bos. Jim bouwen hutten en beleven 

alderhaande spannende aeventuren. Bi'J et 

veurjaor bluuien d'r wilde tieteirozen, zoe-

mers zuken jim brummels en wilde frambo-

zen. Daor kooktje mamme sjem van. Bi'j de 
haast bin d'r tamme kestanjes, die kuj' poffen 

op'e kachelplaete. 

Aj'twaelfjaor binnen, zuj'naor de Ulo in 

Stienwiek gaon. Je vrundinnen gaon naor 

de huushooldschoele, mar ie hebben hemel 
en eerde beweugen om daor niet henne te 
hoeven. Haandwarken is dan nog hieltied een 

grote griezel veurje. 

De kiender van tegenwoordig kun et heur 
niet veurstellen, marjow gaon zes daegen in 

de weke naor schoele. 
Op de vri'je dag, zundag, gaoJ'd'r mitje vrun-
dinnegies op uut. Eerst blieven Jim nog dichte 
bi'J huus, mar hoe oolder Jim wodden, hoe 

veerder Jim vottrekken. Et kan netuurlik niet 
uutblieven, Jim kriegen kennis an jongkerels. 
Aorigejongen, dieJe mitnemen aachter op 
'e brommer. Naor de kermis in Wolvege, naor 
Gieteren en Blauwe Haand. Mit Pinkster naor 

de Schotermark en OranJewoold. Et hutten 
bouwen en votkroepertien in de bos is dan al 
lange oflopen. Dit zal de tied van kalverliefde 

en luddeveduh wodden. 
1k zol je graeg vertellen willen daj'Je d'r niet 

zo drok over maeken moeten, mar dat kan 
niet. We leven niet in dezelde tied. le zullen 

d'r zels mit ofweven moeten. 

Et is mar goed daJ' niet weten wat as Je de 
kommende zestig Jaor te waachten staot. Mar 
ik kan Jewel vertellen daJ'd'r laeter toch 

Alk 

Roely (rechts) mit heurzussien. 

tevreden op weerommekieken zullen. 
le trouwen mit eenJongkerel, dieJe mitne-
men zal naor de Stellingwarven. 
Saemen kriegen Jim twie kiender. Een Jonge 
en een maegien, neffens de dokter kuJ'dan 

wel opholen, want meer soorten bin d'r niet. 

TsJa, zoe'n man het d'r veur deurleerd, dat wie 
bin le om niet naor him te luusteren. 

A'kje dit schrieve, kan 'kJe vertellen daJ'vier 
kleinkiender kriegen zullen. le zullen zo now 
en dan een verhaeltien of een gedichien 
schrieven en daor beleef ie een protte wille an. 
Ok maj'graeg breien, haandwarken en lezen, 

dat vervelen zuJ'Je wel nooit. 





Vri'jwilligers orgenisaosie in de bloemegies zet 

Burgemeester Oosterman las veur uut Tomke 
In de veurleesweke begin juni wodde d'r opni'j in veerweg de meerste 

ukkespeulplakken en kienderopvang veurlezen uut et ni'jste Tomkeboe-

kien Et is feest! Op 8 en 9 juni was dat ok et geval in ukkespeulplak 'Nijn-

tie' in Oosterwoolde. Op donderdagmorgen 9 juni las daor burgemeester 

Oosterman veur in een prachtig optuugd veurleeshoekien. Et veurlezen 

wodde daor deur de kiender ommeraek wardeerd, d'r wodde mit zeuven 

peer oren luusterd naor de burgemeester, die zien uterste best dee om zo 

goed meugelik Stellingwarfs te bruken. Mar niet alliend et veurlezen maek-

te grote indrok, dat dee zeker ok de veur de kiender slim indrokwekkende 

ambtsketen van de burgemeester. 

De titel van et ni'jste boekien, dat onderhaand veur de zesde keer in et Stel-

Iingwarfs verschient en deur Sjoukje Oosterloo uut et Fries vertaeld wodde, 

is Et is feest! In et ni'je boekien vieren Tomke en zien maoties alderhaande 

verschillende soorten fesies, zoas Romkedag en Naor et cirkus. Veur de al-

derkleinsten wodt liekewel ok veul uut et boek Muske Tiemen van Stien van 
Anne veurlezen, omreden de verhaelties van Tomke veur die groep wel es 

wat te muuilik blieken te wezen. Dudelik is dat et prachtige boek van Chris-

tine Magour bi'j die kiender en heur veurlezers geweldig goed voldot! 

De koördinaosie van de Stellingwarver Tom keveurleesaktie is ondertussen 

al weer een jaor of wat in vertrouwde hanen van Schrieversrontevri'jwil-

Iigers Akkie Zeilstra van Raevenswoold en Annie Dedden uut Blesdieke. 

Omreden et een beheurlike klus is en omdat et alle keren weer tiptop in 

odder is, was d'r bi'j de ofslutende evaluaosie veur beide vrouwluden een 

mooie bos bloemen. 

Stellingwarver Tomke wodt uutgeven deur de Stellingwarver Schrievers-

ronte en uutdield an alle ukken in de beide gemienten. De Stellingwarver 

veurleesaktie wodt uutvoerd i.s.m. It Selskip foar FryskeTael en Schrifteke-

nisse dat de Friese veurleesweke orgeniseert. 

Foto Iinksboven: Dr wodt deur de ukken andachtig Iuusterd naor burgemeester 

Harrie Oosterman van Oost-SteIIingwarf 

Foto linksonder: Vanwegens heur grote inzet veur et koördineren van de Tom-

keveurleesweke was d'r veur de vrouwluden Annie Dedden en Akkie Zeilstra een 

mooie bos bloemen. 
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n de redaktie 

oIien Hunneman wint sfeervol Stellingwarfpo 

ifiopen zaoterdag 4juni deden veur de vierde keer Steilingwarver bands mit an et Stel-, 

ngwarfs popfestival Ste/Iingwarfpop. Et festival dat dit keer orgeniseerd wodde deur 

)ngerencentrum M!X (Wolvege), etjongerenwark in Noordwoolde en de Stellingwarver-4~  

chrieversronte wodde wunnen deur Carolien Hunneman van Oosterwoolde. De twiede 

ries was veur de band Between Oceans en de dadde pries gong naor Chop226. 

De jury hadde veur alledriewinners.. 

Iveul lof en wardering. Dat gui mit 

naeme veur Chop226, waorvan de 1: 
eden 1 1, 12 en 16 jaor  oold binnen. 
Chop226 het een prima zanger/gitarist 
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ritme bepaolen. De jury was d'r dan o 
van overtuugd dat de band een goeie 
toekomst tegemoet gaot en hoopt dat: 
Chop226 in 2012 weer mitdoen zal an 
Steiiingwarfpop. 
Veul of was d'r ok veur Between Oce 
ans, die mit zangeres Melissa Dooper 
stark veur et locht kwam. Spietig is 

dat binnen de band wat wisselings 
(west) binnen, mar de kommende tied: 
zal zeker weer meer an de weg tim-
merd wodden. Winner wodde liekewel 
singer/songwriter Carolien Hunneman 

van Oosterwoolde. Carolien brocht 
meerdere prachtige Stellingwarver 

lieties naor veuren, mit prima teksten 

en heurzels professioneel begeleidende 

op de gitaar. 
De verschil!ende optredens wodden an 
mekaander praot deur Coen SpeelmanI 

 ut 

h22 oropeenveurtreffeitkewieze dee.

eu rig 

Et festival wodde op et terrein van 

Staotsbosbeheer bi'j de Spoekeplas

In 

in Noordwoolde holen, en mit deur et mooie zommerse weer wodde et een biezunder 

sfeervol gebeuren. De aovend wodde feestelik ofsleuten deur de band ROCK Karaoke u 
Almere, waorbi'j talloze bezukers van et festival zels aachter de zangmikrefoon heur tele
ten heuren laoten konnen en dat ok deden. 
De orgenisaosie is dikke tevreden mit Stellingwarfpop 2011 en gaf an dat ok in 2012 dit 
biezundere festival holen wodden zal. Bands kun heur veur die vuufde edisie now alvast 
opgeven, de daotum zal nao de zommervekaansie bekend maekt wodden.  



Op vrVfdag 1 full: 

Gezellige drokte bi'j ofscheid 
Pieter Jonker 

Bi'j et ofscheid van mitwarker en eerdere 
direkteur Pieter Jonker op oflopen 1 juN was 

et een drokte van belang. Jim zien op disse 

bladziede een tal foto's die Lenus v.d. Broek 

maekte tiedens de receptie. 
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Rob Zethovern 

Dit plakdot mewt, 
deur Jannes Westerhof 

Et was in et naojaor van 1978 dot de Berkopers 
zomar een echte Hollaander as huusdokter kre-
gen. Dot was een wonder, want in die tied weren 
huusdokterpraktieken niet te kriegen en een 
plattelaanspraktiek mit apt heek in Frieslaand al 
hielendal niet. En as d'r a/ iene bi'j uutzundering 
beschikber kwam, don mos ie toch temeensen 
femilie of goeie kunde in Frieslaandhebben om 
je door vestigen te kunnen. Bi'j de geboren en 
getogen ZarIkc!anter Rob Zethoven was door 
aI1eniaoi i -t : rooke ;ii. Hi'!st,dqerde niet 
iens in Grip f'!'ngu, 	in 4msvrdn-i. !k hod ir 

 FriesicwndeNrcqio kuede 	det hielo   

etidiafeJakôm. 
huusdokter te wodden. 1k kwam an de praot mit 
Jan Schuitemaker uut de Meulehoeke die door 
een winkeltien mit spiekers en schroeven had. Al 
verston 1k Jan nauweliks, et wodde ml'] wel of rap 

- dudelik dat ikgiçn 1aci)had om huusdokter in 
dot prachtige döq .tlden, want sund twie 
jaorzatd'reenjonge dokter. lnjannewaori 1978 

- 	 leup 1k stage bi'j een dokter op Texel, een man van 
- ie1nig woorden. Op een dog gaf de dokter tiedens 

et spreekure de tillefoon an mi'j mit de woorden: 
'Hier, ditis voorjou, geloof 1k. 1k versta ergeen 
bal van." An de tillefoon was JanSchuitemaker uut 
Berkoop: 'le moe'n now,  mar kommen, want die 

dokter bier gaot ok weer vot en 1k dochte dit 
1 	

krekwatveurjow 
ob verston et niet goed, mar de bosschop was 

him dudelik en hi'] zee4at,hi' d'r ankwam. 
Veurdat hi'] Schuitemakr bedaanken on veur 
tll1efontien was an de aandere kaante de hóorn 
a! op 'eh'áoke Iegd. An et aende van dezelde 
iorgen belde hi'j an bi'j de'praktiek van dokte 

- 	Feenstra in Berkoop. D'rzolnog hiel wat waeter,  
deur de Lende goon en etzo!nog maonden duren 
veur Rob Zethoven huusdokter van Berkoop was, 
mar et vot-en-daoiik anpakken hadde risseltaot, 
't is nog altied et kenmark van him. Op 15 full was 

prissentaosie van zien boek Een beu van een 
okter mit vevhaelen uut de tied dat hi'j huusdok-

ter van Berkoop e.o. was. Een dog of wat Iaeter 
vreug ik him as hi'] mitwarken wot on dsse rebriek 
n we1kp4ikhim wat dot. Ei es laeterha'k  at 

______ 	 .,eccl,pi 	1 pndphnftpn. 



daanks al zien droktes lopen we nog glen 
weke nao de prissentaosie van et boek op 

een zunnige middag vanof Ondaanks al zien 
droktes lopen we nog glen weke nao de pris-

sentaosie van et boek op een zunnige mid-

dag vanof 'Restaurant 't Koepelbos'de bos in 

op pad naor de iezeren brogge mit et hoolten 

dek over de Lende tussen Berkoop en Noord-

woolde. De Lendebatten is et plak waor as hi'j 

geregeld henne gong mit Willem van Olphen. 

In zien boek staot et verhael hoe hi'j in de 

kunde kwam mit Roole Willem, de bi'jnaeme 

van Van Olphen. Willem was in dienst van Sta-
otsbosbeheer en leup nooit over de paeden, 
mar gong dwas deur de bos en de velden. Dat 

kan now niet en we moe'n de Lendebatten 
dus vienen over de paeden. Rob is een man 
van verhaelen en anekdotes en awwe op et 

eerste pad lopen vertelt hi'j dat hi'j daor wel 
mit et peerd over gong. '1k was nog niet zo 
lange in Berkoop doe ik Klaas Menger zag mit 
een Friese mere van een jaor of drieje. 1k vun 
et een prachtig peerd en ik heb et vool in de 
mere kocl 1k wus niks van peerden, mar ken-
nelik heb ik et in de genen zitten. Grootvader 
was bi'j devalerie en de verhaelen van zien 

belevenissen bin mi'j altied bi'jbleven. Heit en 

zien breur keken nooit naor een peerd omme, 

mar tante Gréhadde et peerd 	 j evirus wel. Zi 

schilderde en fotografeerde een protte peer-

den. Deur de ankoop van et vool bin 1k nao 
een peer jaor in de bestuurlike wereld van et 

Friese peerd belaand. Eerst bestuurslid van et 
Friesch Paarden-Stamboek en doe veurzitter 

van et Fries Paardencentrum. 1k bin al jaoren 
uut de bestuurlike wereld, mar van oonze vier 

Friese peerden geniet 1k nog elke dag.' 
Naodat we eerst tegen de maIs anlopen en 

laeter tegen gruunlaand en zodoende ledere 
keer weer een stok weeromme moeten, 

kommen we uutaendelik in et zompige Iaand 

tegen de Lende an. We hebben de Ieerzens 

niet vergees andaon. Awwe uut de bos kom-

men wo'n we bekeken deur een reebok en 
een reegeite. Bange bin ze niet en nao een 
posien springen ze op heur gemak deur et  

lange grös vot. Rob is van jongs of an een 
netuurmeenske. 'As jongen weren we altied 

in et veld tussen Wormerveer en Krommenie, 
now vien ie d'r allienig nog mar huzen. Die-

ren, veural voegels, en plaanten leerden we 

zo kennen. As homeopatisch huusdokter bin 

1k vanzels ok interesseerd in plaantesoorten. 

Een protte homeopatische medesienen bin 

ofkomstig van plaanten die aj' in de netuur 

vienen kunnen. In de Middelieuwen hadden 

de meensken nog et rotsvaaste geleuf dat 

tekens op plaanten d'r niet veur niks weren. 

Zo was Iongkruud goed tegen longziekten, 
ogentroost goed veur oogkwaolen en de 
stinkende gouwe, waor geel sap uutkomt, 

tegen leverziekte. Et wonderlike is dat in disse 
tied blieken dot dat in tal van gevallen uut die 

plaanten medesienen maekt wodden veur 
de kwaolen die ze doe al nuumden.'Awwe de 

Lendebatten in et oge kriegen zien we tussen 
alle waeterplaanten zomar twie bluuiende 
pollen roggebloemen staon. Hoe kan et dat 
die hier staon, rogge zal hier nooit verbouwd 
wezen. Mar de belangstelling van Rob veur 
de plaanten is vot, want hi'j ziet de Lendebat-
ten en daor moe'n we rap henne. 'Gelokkig is 

d'r niks veraanderd, et Iigt d'r nog krek zo bi'j. 
Alliend et hoolten dek is verni'jd. Doe ik hier 

mit Willem kwam misten d'r hier en daor wat 
plaanken.'In et boekien'Berkoop in Beeld'van 

Karst Berkenbosch en L. Annema he'k 
dat de batten warschienlik een plak is waor 
aj'over twie balken mit dwasba!ken de Lende 
overstikken konnen. Dik honderd jaor leden is 

d'r op etplak. van de batten een echte brogge 
maekt om bVj de hujianen te kommen. Laeter, 

nao de kanalisaosie, is et een dri'jbrogge 
wodden. We hangen over de leuning, zoas 

Rob en Rooie Willem dat zo vaeke daon heb-
ben.'As ik Willem niet had hadde, dan ha'k dit 

nooit weten,'zegt Rob en dan blift et een hiel 

posien stille. Et is him an te zien dat dit plak 

him inderdaod wat dot. 'Willem nam altied 

segaren mit en die stakken we hier an en dan 
luusterde 1k naor de verhaelen van Willem. 
Verhaelen over vroeger, mar ok vaeke wat 



zwaormoedige verhaelen. De laeste keren ofspraoke dat 1k weerommekommen zol as 
kwam Willem hier buten aosem an, mar de Se- heur man d'r ok was. 1k hadde et gevuul dat 
gare gong wel in de braand.'Onder et praoten 1k veur een Westerling glen verkeerde indrok 
stikt Rob een segare an en een tekkere locht maekt hadde. Al rap raekte ik de weg kwiet, 

hangt boven de Lende. 'Witlem wodde wet mar 1k zong 'We shall overcome want ik zol 

wat makkeliker. Doe we hier een keer stonnen dokter in Berkoop wodden. 1k haelde nog 

zaggen we een jonge langs de waeterkaante krek de laeste boot naorTexet. len ding had ik 

kroepen. "He, jonge, wat doej' daor7 reup Wil- niet an docht, 1k mos nog een half jaor stage 
em. "Kloot, dat ziej'toch, eierzu ken ' was et open in de Aachterhoek en dan pas mocht 1k 

antwoord. "Own, dan is et goed7zee Willem mi'j huusdokter numen. Dat leek me liekewet 

doe.' Bi'j et begin van oonze kuier hebben we glen perbleem. De volgende dag kwam 1k op 
een maegien mit een hond lopen zien, mar de universiteit en zee tegen de perfester dat 
veerder biwwe gien meenske integen kom- ik drekt mit de opteiding stopte omdat ik an 
men. Op 'e brogge is niks te heuren, lens gien et wark mos as huusdokter. Et het de beste 
voegets. Rustig drieven wat ptaanteresten op man nogat wat muuite kost mi 	d'r van te 
et waeter onder oons deur. 'Et is lange leden overtugen dat mien enthousiasme misplaetst 
dat 1k hier was en et is prachtig om d'r weer was. De droom leek in rook op te gaon, ik 
te wezen, mar 1k hoef hier niet henne veur zol hoe dan ok eerst de opteiding ofmaeken 

et beeld wat ik now zie. 1k kan dat beeld in moeten.De volgende morgen zat 1k bi'j dokter 
gedaachten zo teveurschien haelen Et is een Feenstra an et buro et slechte ni'js te vertel- 
prachtig gebied en wat opvaatt is et gemis len. Zien reaksie was even dudelik as pientik: 
van bodden. Alderdeegst infermaosiebod- dan gaot et hiele verhaet dus gewoon niet 
den bin d'r niet, uutteg is hier niet neudig. deur. Woedend reed 1k weeromme over et 
De segare is al lange in rook opgaon as Rob west van Berkoop en et was d'r nog mooier as 

vragt: 'Zuwwe die kaant op? Dat zee Willem de veurige keer. 1k kon me niet veurstellen dat 
ok attied en dan had 1k glen idee welke kaant 1k hier gien huusdokter wodden zol. 1k zol et 
hi'j bedoelde. Dat hoefde ok niet, want 1k teup d'r niet bi'j zitten taoten. Nao een slaopetoze 
aachter him an.'Awwe weer op Berkoop anto- naacht zat ik de volgende morgen weer an et 
pen, kommen d'r bi'job weer alderhaande bur 	van dokter Feenstra. Die was kennelik 
verhaeten iaor boven. De 	nsken en de or 	de indrok van mien deurzetten, dat 
streek Iiggn him nog a I 	n et hat hi 	ko 	ga in Oosterwootde belde En die 
Mar hoepdde hi j no 	uus 	r in k 	it de 	tossing' Twie pas ofstudeerde 
Berkoop'' yr 	ike dokt 	s zollen tegere een half jaor 
'Now, die morgen belde 1k an bi'j de praktiek de praktiek waornemen tot 1k ofstudeerd was. 
van dokter Feenstra. Zien vrouw dee de deure 1k maekte de opleiding of bi'j een dokter in 
eupen en 1k nuumdè mien naeme en zee de Aachterhoek en op 1 oktober 1978 zat 1k 
dat 1k van Texel kwam. Doe vreug 1k as heur uutaendelik 	hter et buro in de praktiek van 
man thuus was en zee dat 1k graeg dokter in Berkoop. Hoe et veerder gong kuj' lezen in 
Berkoop wodden wol. Ze schrok eerst, mar Een beul van een dokter. 

begon daornao misschen deur mien jeugdi 
ge overmoed, te glirnken. Ze tegde de vinger 

op heur mond en fluusterde dat de assistente 
nog niet wus dat heur man votgong. 1k was 
dus krek op 'e tied. 1k moch d'r in kommen en 
nao een vrundetik praotien maekten we de 



Freddie de Vries 

Oons kriegen ze niet kleinfl! 

O
k wi'j gaon iederjaor op vekaansie. 

Now bin ik van huus uut gien echte 
vekaansieman. Mien vader was eerst 

altied boer en clan koj'feitelik niet van 
huus. Now en clan een daggien vot en clan 

mossen we mit melken weer thuus wezen. 
Laeter, doe mien vader gien boer meer was, 
gongen we wel es een peer daegen op ve-

kaansie bi'j een ome die in et klooster zat. Dat 
kostte doe niks en ie hadden et eten toe en 

dat leug d'r beslist niet omme. Om et oolde 

klooster weren een peer gebouwen (interna-
ten) daelezet en daor zatten in de schoeletied 
kiender van rieke lui. Mit de vekaansies ston-
nen die leeg en konnen wi'j volop biljatten, 
spullegies doen, zwemmen in de grote viever 
en voetba lien op de sportvelden. Ok de ere 

femilie gong d'r om toerbeurten henne en 
wi'j vermaekten oons prima. As we clan nao 

een kleine weke weer weerommegongen be-
gon mien vader opiens te zingen en te fluiten 
as Zwolle weer op 'e bodden kwam. 

En zo gaot et mi'j krek liek. Nao een dag of 
vufe op vekaansie begint et mi'j ok weer te 
kriebelen en wi'k wel weer op Hooltpae an. 
Mar a'k clan weer thuus bin en ik riede deur 

mien vertrouwde dörpien clan daenk ik: 

waoromme mos ik zo neudig naor huus. Et 
därp is in de bouwvak zo dood as een piere 
en feitelik kan et niet tippen an de kabbelen-
de bekies en de beboste hellings in Duuts-

laand, Frankriek en België. 1k kan d'r ok niks 
an doen, mar ik hebbe wat mit dat onneuzele 

dörpien in de Stellingwarven. D'r was iene 

die ooit zegd het: et mooiste van vekaansie 

is thuuskommen. Now dat hadde ik ok wezen 
kunnen. 
Op vekaansie is et vaeke ok behelpen. in zoe'n 
staocaravan kuj' de kont vaeke niet keren en 

alles is slim geheurig. Even lekker ontspannen 

op et husien zitten is d'r niet bi'j. En praot me 

hielemaol niet van kamperen, want daor bin 

ik te onhaandig en te stief veur in de bon-
ken. Ooit he'k et wel es daon mit een koppel 

jongen naor Valkenburg en naorTerschelling, 
mar dat gekroep in zoe'n tente waor as et mit 
waarm weer zomar hatstikke hiete in wodt, is 

an mi'j niet besteded. Binnen de kotste keren 

is et een grote bende en bi'j'de hieltied an 

et zuken naor sokken en ere kledingstokken. 

As et clan ok nog slecht en vies weer is clan is 
et iene griemeri'je in zoe'n tente en kuj'gien 
dreuge kleren meer vienen om aovens de 
hot op te gaon. Mit Anneke he'k et nog ien 
keer perbeerd mit een klein, neffens Anneke, 
ienvooldig tentien. Mittertied was et op et 

kampeerplak, argens in Luxemburg, haost 
donker en ston ik mit twie tentestokken in de 

hanen en zat Anneke mit een sikkeneurig ge-
zichte in de auto. Gelokkig brochten de buren 
oons een koppien thee en hulpen oons om 

de 'ienvooldige' tente in de bienen te kriegen. 
De vekaansie is wel een goeie gelegenhied 
om de verkering of je reiaosie te testen. Al 
hej'een jaor of twie, drieje verkering en hej' 

plan nen om te trouwen of om saemenwonen 

te gaon clan kan een wekien vekaansie een 
goeie proef wezen om te zien as et wel wat 
wodt in de toekomst. Op zoe'n vekaansie leer 
ie mekere deur en deur kennen en zo bin d'r 

verschillende vrundschoppen, verkerings en 
alderdeegst huweliken op 'e klippen lopen 

mit zoe'n op et oge toch ontspannen bezig-

hied. Zo weet ik van een grote huusholing bi'j 

oons in de buurt dat veurdat ze trouwen gaon 
wollen de vader ze eerst op vekaansie stuur-
de. Hi'j hadde wel een stok of tien kiender 
en as ze clan nao een mooi schoft verkering 
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bi'j him kwammen om te vraogen as ze een 
husien kopen mochten clan zee de oolde heer 
op bedaorde toon: 'Gao eerst mar even tegere 

op vekaansie naor de Ardennen.' Hi'J wust 

uut eigen ervering dat ze clan eerst deur Luik 

henne mossen en daor straanden de meerste 

Iiefdes al veurdat de vekaansie nog niet iens 

begonnen was. 
Luik, dat is een plak waor as wi'j ok al hiel wat 

kilemeters doelloos in ommereden hebben. 

Daor in die grauwe stad hebben wi'J ok deur 
die alderbelabberste slechte wegandudings 
al hiel wat woordewisselings had, mar oons 
huwelik het nog altied staand hullen. Et komt 
warschienlik ok omdat opiens et Nederlaans 

bi'J Eisden overgaot in et tetaol onbegriepe-

like Fraans. Opiens staon daor woorden as 
'rappel' en 'sortie' en clan bin 1k d'r mit an, en ie 
weten in BeIglé ok noolt as een richtingsbod 
veur of nao de krusing staot. In 1987 bin wi'j 
ok, ondaanks mien uutgebreide kaortlezen, 
midden in Luik terechtekommen en de sfeer 
was intied om te snieden. Doe he'k an Anneke 
veursteld om eerst een koppien koffie drinken 

te gaon argens krek buten et centrum mit van 

die allemachtig steile, klinkerstraoties. 

Nao veul gedri'j en gekeer vunnen we een 
plakkien onder een oolde kestanjeboom, 
waor as mit zien bruun geraande blaeden en 

inkelde poddestoelen op de stamme dudelik 
te zien was dat hi'j zien beste tied had hadde. 
We gongen een smoezelig kefégien binnen 
en bestelden in oons beste MAVO-Fraans een 

koppien koffie. Doe we de koffie kregen en 

wat zatten te praoten, kwam d'r inienen een 
mannegien mit gries haor van zoe'n zestig 
jaor naor oons toe en zee mit een snok in zien 
stemme: 'Kommen Jim uut de Stellingwarven?' 

Wi'j nikten beide van ja en de dudelik ansleu-
gen man vertelde in onvervalst Stellingwarfs, 

mit hier en daor een Fraanse tongval, een 
angriepend verhael hoe as hi'j hier te lane 
kommen was. Haost 40 Jaor leden was hi'J 
hier mit zien maegien Jellie, op weg naor 
de Ardennen, verdwaeld en hadde daegen 
ommereden in Liege (Luik). Ten aende raod, 

doe de centen op weren, hadde hi'j hier wark 

zocht in de zwaore metaolindustrie. Doe hi'J 
de bienen weer wat onder et gat kreeg is hi'J 
mit een rotanwinkeltien begonnen, want hi] 

hadde in Noordwoolde altied stoelemaeker 

west en daor het hi] him aorig mit redden 

kund. Deurdat zien beide zeunen hielemaole 

daor opgruuid weren, en hi'j in die chaotische 

stad niet meer in een auto dust te rieden, was 

hi'J noolt weer in de Stellingwarven west. Toch 

mistte hi] now en clan nog dingen uut zien 
Jeugd in Buil. Et geluud van de klokkestoel as 
d'r iene doodgaon was. De boswallegies, de 

zwatwitte koenen in et vlakke Iaand en nog 
yule meer.'D'r is hier glen meter vlak, dus 

een aentien fietsen mit Jellie zit d'r hier niet 
in,' zee hi] mistroostig. Op zien uutneudiging 
hebben we nog bi'J zien thuus eten. Jellie 

hadde Iekkere krieleerpelties en vasse grune 
boonties kookt en verrukkelike selades mit 

bruunreusterde kiepepoties toemaekt. Nao 
die heerlike maoltied het zien zeune Jean 
(vernuumd naor pake Jan uut Boekelte) oons 
bekwaom deur de stad leided en oons op de 
E25 richting Bastogne weer alliend laoten, op 

weg naor oons vekaansiehusien. Ja, et was op 

et raantien, mar Luik het oons huwelik nog de 

hieltied niet klein kregen!!! 
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Van de redaktie 

Stellingwarver Spreukekelinder 2012: vol mit verhaelen, puzels, 

striptekenings, gedichies, moppies en gao mar deur... 

Halverwegejuli verscheen de ni'jste Stellingwarver Spreukekelin der. Ok veur 2012 warkte 
d'r weer een grote groep meensken mit an disse biezundere uutgifte. De kelinder, die 
uutgeven wodt deur Uutgeveri'je Van den Berg in Almere is daoromme ok now weer slim 
ofwisselend wodden. In de kelinder bin tal van ni'je verhaelen, gedichten, spreukies en 
gezegden, mar ok hiel yule infermetieve stokkies opneumen. 
Veul ommedaenken is d'r opni'j veur de netuur. Zo schrift Freddie de Vries van Hooltpae 
over een twaelftal bomen in Stellingwarf en over heur biezunderheden. Daor bin de hiel-
tied prachtige foto's bi'j ofdrokt van netuurfotograaf Ruurd-Jelle van der Leij uut Grouw, 
mar van vroeger uut Hooltpae. Gerrit J.H. Hof uut Wolvege beschrift verschillende waeter-
voegels, mit daorbi'j ok de hieltied een verdudelikende foto. Henk J. Jager (Berkoop) vertelt 
in de ni'je kelinder over onbekende mar biezunder aorige gegevens uut et dörp Noord-
woolde. Histotolk Frank Spijkers (Buil) zorgde krek as veur de kelinder van 2011 veur een tal 
vermaekelike striptekenings. Prachtig bin ok de kienderverhaelen van Stien van Anne uut 
Wolvege over de katten Frats en Freubel. 
Veur ni'je verhaelen en gedichten zorgden Klaas Boersma, Harmen Houtman en Sjoukje 
Oosterloo. In de kelinder bin liekewel ok veul interessaante stokkies over et Stellingwarfs te 
lezen, zoas prachtige oolde woorden, vermaekelike uutdrokkings en puzelties. Daornaost 
bin d'r ok een tal stokkies, riempies en verhaelties uut de eerste jaorgangen van De Ovend 
in opneumen. Ni'j en slim aorig is een riegel van moppies die deur de hiele kelinder henne 
te vienen bin nen. 
De redaktie van de kelinder is sund jaor en dag in hanen van Annie Dedden en Sietske 
Bloemhoff, de verkooppries van de kelinder is € 12,95. 
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Sjoukje Oosterloo 

VRAOGE 

An et begin van de weke ligt dr tussen 

alle reklame een Anbo-ni'jsbrief bi'j mi'j 

op 'e matte. Ni'jsgierig scheur ik et kevot 
eupen en lees wat as dr te melden vaalt. 

Alderhaande dingen waor aj an mitdoen kun-
nen won weer op touw zet. loch wel mooi 
dat dr zovule veur de ooldere jeugd orgeni-
seerd wodt, vien ik. 

le kun mitdoen an een kuiertocht, of naor 

een koffiemorgen gaon. Butendat kuj' mit 

een busreize naor Soestdiek, om je an al et 

dure serviesgoed en nog aander moois van 
et keuninklik huus te vergaepen. Nog veul 
meer dingen staon dr op et pergramme, ie 
kun mar te kust en te keur uutzuken. Veur de 

tiende september wodt dr een fietstocht or-

geniseerd, dat is dus toekem zaoterdag weet 
1k uut mien heufd. Af mit uut fietsen gaon 
willen moej  zorgen daj' op 'e tied aachter de 
Lawei staon mitje twiewieler, omreden dr om 
klokslag half twieje uut aende zet wodden zal. 

Die fietstocht, dat liekt me wel aorig om daor 
an mit te doen, omreden fietsen mien lief-
hebberije is. In de omkrieten van mien nije 

woonplak heb 1k zo staorigan de boel al aorig 
verkend. len veurdiel van disse fietstocht is 
daj' je niet in 't veuren op hoeven te geven. 

Dus as et mal weer is kan k Iekker thuusblie-
yen. 1k hool hielendal niet van regen, al moet 
et hemelwaeter biesterbaorliken goed wezen 

veurje haor, heb 1k me al een keer wiesmae-
ken laoten. Mar ik kan op disse meniere wel 

mit ere meensken in de kunde kommen die 
krek as mi'j van fietsen holen. le moen jezels 
dr wel bi'j geven aj wat inburgeren willen. 

AJ aachter de geraniums zitten blieven te 
koekeloeren wodt et niks netuurlik. Wie wet 
tref 1k mit die fietstocht wel een fietsmaotien, is 

mien stille hope. De hiele weke heb 1k uutke- 

ken naor de zaoterdag, krekkengeliek as een 

kiend dat een schoelereisien in et veuruut-

zicht het, mit dit verschil da'k dr naachs wel 

omme slaopen hebbe. Gelokkig bin de weers-

veurspellings goed veur et weekaende, dus et 

fietsfeest kan mar deurgaon. 
De langverwaachte zaoterdag brekt an en 1k 
heb al op 'e tied et middageten naor binnen 

warkt, om mar niet te laete te wezen. Intieds 

gao 1k van huus, en om kwat over lene stao 

ik al aachter de Lawei. Mar al wa'k zie, glen 

meens die argens mit een fiets te waachten 
staot. Och ja, ik bin ok an de vroege kaante, 

bedaenk ik me en flets onderwiels mar een 
rontien om de Lawei henne. Op een baankien 

zie 1k twie meensken zitten, de flets staot 
naost heur parkeerd. Mien hope zakt as een 

plumpudding innenneer as ik ontdekke dat 
de man een groot schilderi'je naost him staon 
het. Die gaon dus niet mit te fietsen, weet 

1k, omreden le veur zokke bezigheden gien 

schilderi'je mittogen. Een aentien veerderop 
zie 1k een vrommesien staon te waachten mit 
een flets an de haand. Now zak wel beet heb-

ben, zocht ik bliede, en zet op et meenske an. 
'Gaon jow ok mit de fietstocht van de Anbo?' 
vraog ik heur. 'Nee, 1k stao op mien vrundinne 
te waachten, is et glimkende bescheid van et 

vrom mesien. 
't Is krek as kikt ze me een betien mitliedzem 

an, ofzol et mar verbelinge van me wezen? 

Onderwiels zie ik op mien gelozie dat et 

onderhaand al vuuf menuten over half twieje 
wodden is. Een mal gevuul bekropt me, zok 
clan seins mis wezen? Et zal glen wonder 

wezen omreden 1k wel es vaeker malle flaters 
slao. Rap peddel 1k op huus an. Bi'j huus laot 
ik in alle konsternaosie mien flets midden op 

de oprit staon, en rep ik me spoorslags naor 

24 



binnen. De Anbobrief ligt nog op 'e taofel en 
mien ogen vliegen over de riegels. We gaon 
weer fietsen en wel op 10 september, lees 
1k. Dan vaalt mien oge op de Stellingwarver 

Spreukekelinder, die staot op zaoterdag 11 

september. 

'Oelewapper daj' binrien, ie bin een dag te 

laete,' foeter 1k op mezels. Die fietstocht is 

dus hielendal vandaege, zaoterdag, niet! Die 

fietserije was gister, dus vri'jdag de tiende, 

al west. Glen wonder dat daor glen meens 

mit een fiets te bekennen was. Van gremie-
tigens gao 1k mar in mien ientien te fietsen. 
Zo omdebi'j drie ure bin ik kotbi'j et huus van 
mien dochter. Daor kan 1k wel even een bak-

kien thee haelen, bedaenk ik inienen, en fiets 
bi'j heur et hiem op. Alles is daor zo verdocht 

stille, gien auto op et hiem en de deuren bin 
allemaole op slot. Pech, al weer pech, daenk 
1k vol medelieden mit mezels. 1k laot me aach-
ter huus op een baankien zakken, tover mien 
flesse kraenwaeter uut de tasse en drink wat, 
onderwiels behemmel 1k een stok Snelle Jelle. 

Zo, daor knapt een meens weer van op. Een 
hottien laeter besteig 1k monter mien staolen 

ros en zet vol goele moed op Opeinde an. Et 
vaalt me nog niet mit omreden et butenuut 

slim hadde wi'jt. Et wodt een hiele zwaore 
schoever, mar ik zet deur. 

Tegen vuuf ure bin 1k weer in huus en jut me 
een lekker bakkien koffle in. 1k mien da'k et 

nao zoen drege nt wel verdiend hebbe en et 

smaekt me clan ok poerbest. Onderwiels blae-
der 1k wat in de kraante omme en lees wat dr 

disse dag zoal te doen west het in et centrum. 
Verdorie! Dr bin verschillende shantykoren 
west te zingen, daor hadde ik ok wel graeg 

henne wild. Deur mien verzin mit de fletsdao-

tum heb ik dat dus ok nog verzeten. Wat een 

pech! 1k zal in et vervoig beter op de kelinder 

kieken en alles opschrieven in mien netisie-

boekien, neem 1k me veur. 
Zol ik now de ienigste wezen die zokke 
domme streken uuthaelt, of het een eer dat 
ok wel es, vraog 1k of. 

Van 17september tot 17november: 

Van 'kneppeijen' naor 
'keppeijen' 

Mit o.e. een groot vlaggefeest wodt in 

de periode 17 september - 17 novem-

ber herdocht dat et op 16 november 

1951 'Kneppelfreed' was. In een periode 

van 60 daegen zullen dr daoromme in 

hiel Frieslaand aktiviteiten plakvienen. 

Dr wodt niet alliend stillestaon bi'j 

Kneppeifreed - doe was dr  aorig wat 

reboelie bi'j de rechtszaeke over et ge-

bruuk van et Fries in et othciële verkeer, 

en Fedde Schurer (1898- 1968), de 

dichter, journalist en politikus, die him 

daor slim stark veur maekte - mar dr 

zal veural ommedaenken wezen veur 

de riekdom van taelen in de wereld. len 

van de aktiviteiten is dat d'r in 60 dör-

pen in een soort van estafette speciaole 

vlaggen uutsteuken wodden. Dat zal 

ok et geval wezen in Berkoop, Don ker-

broek en Wolvege; op die vlaggen bin 

Stellingwarver teksten te lezen. 

Lees meer over disse biezundere gebeurte-

nis op www.stellingwarfs.nI of 



Jan en Amelia Brouwer 

Reisverslag naor Chili (2) 

Zundag 27-02-2011 
We hebben heerlik slaopen in oonze kaemer 

die van alle gemakken veurzien is. 

Van et kassien dat d'r staot bin speciaol een 
stokmennig laeden leeghaeld, zodawwe 
oonze spullegies oprumen kunnen. Tante 
Angelica wol d'r al meer dekens henneleggen, 

mar we kom men uut et winterse weer in Ne-

derlaand waor as et overdag nog yule koolder 

is as hier naachs. Overdag is et hier now 32 
graoden, en dan hej' gien behoefte an extra 

dekens, mar et is goed bedoeld. 
We kriegen een heerlik morgenbroggien, 
lekker brood en een goeie bak thee, heer-
lik. Rond de klokke van elven gaon we mit 
Tante naor Rancagua, een stad in de buurt, 
om bosschoppen te doen. D'r moet van alles 

kommen: eten, drinken en veerdere eerste 

levensbehoeften zoas husiespepier. Dat is hier 

een luxe die gewoonlik niet bruukt wodt. Mar 

oonze schraole billegies bin d'r now lenkeer 
an wend en zodoende nemen we et mit, kan 
de hiele femilie d'r mar gebruuk van maeken. 
We hebben zovule bosschoppen daon veur 
beide femilies, dat et mar krek in de taxi kan 

mit oons drienend d'r bi'j. Mar wat een service 

leveren ze hier bi'j de supermark! Ur staon 
een peer vrouwluden bi'j de lopende baand 

waor ze alles veurje inpakken in deuzen en 
vaastebienen mit touw. Op steekwaegenties 

brengen ze et deur et centrum van de stad 

naor et taxistaonplak, en zetten de boel veur 
je in de auto. Doe we thuuskwammen hewwe 

alles uutpakt, en een hottien laeter smaekelik 

eten. We hadden vis mitneumen, dat hadden 
ze al in gien maonden meer eten omreden et 
vusen te duur is. Mit mekere hewwe d'r 

lekker van smuld. 

Aovens biwwe bij Papa thuus west en was 

et zomar laete. Mien Spaans lat nogal wat te 

weensken over, mar ik perbeer wel zovule 
meugelik mien oren te spitsen en de verhae-
len te volgen. Somstieden begriep ik d'r niks 

van, mar ik kriege geregeld een update van 

mien 'famke'. 

Et is vremd, mar as mi'j weer een woord leerd 

wodt en ze vraogen me twie tellen laeter 
weer wat as et bedudet, weet ik et seins al 
niet meer. Lichtkaans komt d'r in ien keer te-
yule infermaosie op me of en schienber dri'jt 
mien hadde schieve niet rap genoeg. 

Maendag 28-02-2011 
Vandemorgen hewwe uutslaopen kund. 

Tante mos an et wark, ze is huushoolster bi'j 

een beter situeerde femilie in de stad. Dat 

is et veurdiel van de rieken die heur hier tot 
wonen zetten, zo hebben ze hier toch weer 
wark en inkommen. Et kontrast tussen aarm 
en riek is hier wel hiel slim groot. Vandemid-
dag biwwe te kuieren west in de bargen, en 
waor as eertieds allemaol bos was is now yule 

bebouwd mit villa's, waor aj' U tegen zeggen. 
Bi'j Machali, waor we de bargen ingaon bin-

nen, is een reviertien dat uut de bargen naor 

et dorp lopt. Et is de scheiding tussen een 
groot militair oefenterrein en et dörp. Vanuut 

disse revier is een oftakking maekt naor iedere 
straote, zodat hier de tuun mit natholen wod-
den kan, mar de ofvoer van et aanrecht laoten 

ze d'r ok op uutlopen. Dus aj' boven an de 

straote wonen hej' schoner waeter as wan-
neer aj' leger wonen. Mar riolering hebben 
ze hier now ienkeer niet overal, alliend in de 



De woonkoemer en keuken b11 tante Angelico. 

grote steden is dr riolering. De ofvoer van 

et husien lopt naor et leegste punt, of in een 
groot gat dat greven is in de grond. As dat 

gat niks meer opnemt, wodt dr een ni'j gat 
greuven. Et dorpien het drie wegen die par-
ralel an mekeer lopen, en een boel huzen bin 

gewoon tegen de bargen an bouwd, vaeke 
op de onmeugelikste toegaankelike plakken. 

Veul steile trappen moej' op om dr  te kom-

men. Mar iederiene perbeert dr toch wat van 
te maeken en is gauw tevreden mit alles. 
Et leven is primitiefvergeleken bij oons in 

Nederlaand, mar et is een kwessie van anpas-
sen en dat gaot prima. Krekkengeliek as mit 

et doesen, dat gaot krek even aanders as dat 
wij wend binnen. Alliend koold waeter, dus 

ie springen eerst wet goed hen neweer, en 

poesten en blaozen van de koolde. Mar alles 
went dus dit ok, gewoon dr onder stappen en 

klaor! 

Oons verhael giet de ere keer wieder. 1k kan 
nog wet uren deurgaon, mar we moe'n zo 
mitien eten, dus we sluten now eerst mar 

even of. 

We groeten jim allemaole mit de woorden, 

tot kiek es, en de groeten van Jan en Amelia, 
Saludos! 



SteIIingPIus.nI breidt wit 

Aachter de scharms wodde d'r al sund veurig jaor de hieltied an veerder warkt, mar 

vanof begin juni is de webstee www.stellingptus.nI aorig an et uutbreiden. Op die 

webstee is d'r ommedaen ken veur alderhaande aorige zaeken op et gebied van et 
Stellingwarfs en de Stellingwarver kultuur. Zo is al sund langere tied Schrieversron-

te-mitwarkster Saskia Douma an de slag mit et digitaliseren van veul materiaol uut 

et archief van de Stellingwarver Schrieversronte. Ze het ondertussen oe. alle losse 

verhaelen van veerweg de meerste Stellingwarver schrievers, die deur de jaoren 

henne in (streek)kraanten en tiedschriften publiceerd hebben, inscand. In de rebriek 

Leesklub bin die verhaelen te lezen, elke maond zal wark van een aandere schriever 
centraol staon. In de rebriek Schriefklub is ni'jer of ni'j wark te lezen, van schrievers as 
Christine Magour en Sjoukje Oosterloo. 
Mar StellingPlus is d'r ok veur dejeugd: in de rebriek Meziek zal de hieltied om-

medaenken wezen veur bands die mit et Stellingwarfs in de weer binnen. Zo is d'r 

op dit mement am. et ien en aander te lezen over Carolien Hunneman, mar kuj' ok 
luusteren naor heur prachtige lied 1k m!sjow. 

Op de thuusbladziede is onderhaand ok een kelinder opneumen waor aj' belangrie-
ke aktiviteiten op et gebied van et Stellingwarfs en de Stellingwarver kultuur lezen 
kunnen. 

In De Ovend zal de kommende tied alle keren te lezen wezen wat veur ni'je toevoe-

gings d'r op StellingPlus te vienen binnen. Webmaster van StellingPlus is Ninke van 
der Veen, zi'j is maondeliks veur vier uren in dienst van de Stellingwarver Schrievers-

ronte. 

:nrtjvers op stree 

Jan Sleumer (redaktie) en Iris Réthy (foto's) bin doende mit et maeken van et boek 
Schrijvers op streek. Et wodt een boek mit kotte verhaelen en petretten van schrie-

vers in verschillende regionaole taelen. Van de uutkeuzen schrievers kommen in et 

boek een verhael in heur eigen tael en een Nederlaanse vertaeling van dat verhael. 
Veerder kommen d'r wat gegevens en een foto van de betreffende schrievers in 
et boek. Dr wodt wark opneumen van schrievers in et Fries, Grunningers, Drents, 
Twents, Aachterhoeks, Limburgs, Braobaans, Zeeuws en Stellingwarfs. Om een peer 

veurbeelden te geven: veur et Fries bin Jetske Bilker en Ate Grypstra vraogd, veur et 
Drents Marga Kool en Lukas Koops en veur et Stellingwarfs Johan Veenstra. DT komt 

een veurwoord in et boek van pen. Marc van Oostendorp. Et is nog niet bekend 

wanneer et boek klaor is en uutkommen kan. 



In dorpshuus van Heerde 

Internationaole SND-streektaelkonfereensie 
op 23 september 

Op 23 september wodt in et dorpshuus van Heerde (Oost-Veluwe) de zesde Internati-

onaole Streektaelkonfereensie holen. Et thema veur de dag is Streektaelin meziek 
- Meziek in streektael. Et doel van de dag is dat betrokkenen bij et streektaelbeleid, - 

streektaeHiefhebbers, muzikaanten en ere meensken uut de meziekwereld mit 

mekere van gedaachten wisselen over vraogen as: Wat hebben Drentse blues, Hol-

laanse schlagers en West-Vlaamse hiphop mit mekere te maeken? Bin d'r bepaolde 
trends en veraandert et plak van de streektael binnen de meziek? Is een meziekbe-

leid binnen et streektaelbeleid meugelik en is dat zinvol? 

Uut verschillende streken van Nederlaand en Vlaanderen kommen morgens ken-
ners op et gebied van et thema naor Heerde toe om een inleiding holen, et gaot om: 
Joop v.d. Bremen - Streektaelmeziek in Nederiaanci: Waorgaon we naor toe? 
Walter Evenepoel (M uziekmozaIek) - Proper gezeid en skieef gezoengen: sporen van 
streektaal in Vlaamse voikse liedjes 
Beart Boosterhaven (Fryske Akademy) - Van Bernief en Skotse Trije tot Gerbrich van 
Dekken. Over de plaats en positie van het Friestalige lied in de muziekcultuur van Frys-
Ian. 
Hanne Kloots (Artesis Hogeschool/Universiteit Antwerpen) en 
Tom Sm its (Universiteit Antwerpen) - Dialectpop in Nederiandstalig België: een socia-
l/n quIstische benaderinq 

Ok in et middagpergramme kommen nog een drietal interessaante onderwarpen 

an de odder: 

Drèents daorzit meziek in! (deur Bert Kam ping) 

Waarom nog een cd ... ? ( deur Marius de Boer) 
Tonaai en atonaalstreektaalbeleid (deur Roeland van Hout) 

An et aende van de middag is d'r een prissentaosie van streektaelmeziekprojekten, 
waorbi'j o.e. Sietske Bloemhoffvertellen zal over de orgenisaosie van Stellingwarf-
pop. Butendat zal de winneres van Stellingwarfpop 20111  Carolien Hunneman, een 

optreden verzorgen. 

De streektaelkonfereensie begint morgens om 9.30 ure en duurt tot 16.30 ure. 
Anmellen kan o.e. via de mail van de Stichting Nederlandse Dialecten: 

dialectendag@gmail.com, de kosten bin € 20,00 per persoon, en dat is inkl. een 

lunch. Et bedrag kan overmaekt wodden op rekeningnr. 7538049. Veur meer info 
kan ok beld wodden naor 06 30911599. Et dörpshuus is te vienen an de Van Meurs-
laan nr. 3. 



811 welke 'wi7'  heur ie.! 

Meertens Instituut or 
Bi'j welke 'wi'j'heur ie? Dat is de vraoge die et Meertens Instituut stelt an et Nederiaanse 
pebliek middels een foto/filmwedstried. Anleiding bin de Maond van de Geschiedenis en 

Oktober Kennismaond. De wedstried slot an bi'j 

nis 2011: 1k en wi'j. 	•... 

In de passetiedinge van et instituut is veerder et volgende te 

'Nederlaanders vulen heur in meer of mindere maote verbunnen mit heur laand, stad, dorp 

en/of streek. Ajacieden dregen mit trots heur rood-witte klubshirt bij een wedstried tegen 
Feijenoord, mar trekken krek zo makkelik een oranje shirt an tiedens et WK voetbal. Friezen 
praoten Fries in Frieslaand, mar Nederlaans mit ere Nederlaanders in Frankriek. Nederlaan-

ders hebben kotomme verschillende en dvriamische identiteiten die mekere s 

Et Meertens Instituut dot onderzuuk naor verschiensels die oons afledaegse leven vormge 
yen. Identiteitsvorming is daor een belangriek onderdiel van. Et Meertens Instituut plaetst 
clan ok de volgende oproep: 

Laot zien/heuren waoromme ieje bi'j (disse regio, perveensie, stad, dit darp ... ) heuren- of 
waoromme juust niet! le kun hierveur foto's, mar ok fllmpies insturen. le moe'n je foto of 
ifimpien wet veurzien van kommentaor (in hooguut 200 woorden) waor aj' in angeven waor-
omme aj'juust dit beeld keuzen hebben. 
Et insturen kan tot 1 oktober 2011. D'r is een pebtiekspries en een jurypries van € 200,00. 
Stemmen op de nomineerde foto's en fllmpies kan tussen 10 en 20 oktober via de webstee 
van et instituut. 

Alle veerdere infermaosie over disse wedstried kuj'vienen op www.meertens.knaw.nI/wedstrijd. 

Waachter 13 

Ni'je dichtbundel Klaas Knillis Hoistra 
Oflopen zommer verscheen bi'j Stichting Plot's in Grunningen een ni]e dichtbundel van Klaas Knillis 

Hofstra. Klaas woont at sund jaor en dag in 'Stad mar komt van oorsprong uut Oosterwoolde, of 

zoas op de aachterflappe van et boekien te lezen is;  is Klaas 'Stellingwarver van geboorte, Stadjer 

uut overtuging In zien ni'je dichtbundel Waachterdattien is wark opneumen dat de dichter, schrie-
ver, zanger, vertaeler, prissentaoter, orgenisaoter, regisseur, bestuurder, boekhoolder, verkoper, 
postbode, betweter, kroegtieger tussen 1986 en 2008 schreven het. Et meerste d'r van is ok al es 

eerder publiceerd, soms krek even wat aanders en soms in een ere (streek)tael. De bundel telt 48 
bladzieden en kost € 13,00. 



Ni'je Stellingwarfstaelige 
prentbriefkaorten 

D'r bliekt al een hiele poze verlet te wezen 
van ni'je Stellingwarver prentbriefkaorten. 
Daoromme is de Stellingwarver Schrievers-

ronte op dit mement doende mit et ontwik-

kelen van een hiele ni'je serie. 
Et gaot daorbi'j in et eerste plak om kaorten 
mit foto's van netuurfotograaf Ruurd-Jelle 

van der Leij, van vroeger uut Hooltpae. Disse 
biezundere serie zat uut tien verschiltende 

kaorten bestaon. Op vufe d'r van bin voegels 

te zien, op de ere vufe bomen, vaeks in een 

typisch Stellingwarfs laandschop. Aachterop 
de kaorten is de hieltied een kotte, inferme-
tieve tekst te lezen van netuurkenner Freddie 

de Vries, ok van Hooltpae. De kaorten won 
in setties van tien stoks verkocht veur € 4,95, 
die kun now at besteld wodden op et kantoor 

van de Schrieversronte in Berkoop. 
Beide mantuden De Vries en Van der Leij 

leverden de oflopen tied ok prachtige 

bi'jdregen veur de Stellingwarver Spreuke-
kelinder van 2012 en bin butendat drok in de 
weer mit een Stellingwarver voegelboek. Dat 
boek zat in 2012 uutgeven wodden deur de 
Stellingwarver Schrieversronte. 

Gelegenhiedskaorten 

Waor ok de hieltied meer vertet van is bin 
gelegenhiedskaorten in et Stettingwarfs. Op 

dit mement bin die at beparkt te koop bi'j de 
Schrieversronte in Berkoop, mar ok daor zul-
len de kommende tied de hieltied meer van 
uutbrocht wodden. Et doel is dat de prent-
briefkaorten, mar laeter ok de gelegenhieds-

kaorten doukte koop kommen zullen in de 

Stellingwarver boekhaandels. 

Twie van de tien ni7e kaorten van Ruurd-JeIIe 
van der Leij: et roodvleuge/tien (koperwiek) en de 

elzen boom. 
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"die Iiquiditeitsprognose is wel arg zunnig, een second 
opinion kan daenk ik glen kwaod" 

...as jow MRW Accountants inschaekelen... 

.staon jow d'r nooit alliend veur! 

mkw 
Accountants 

DECEDIEK 	 SNEEK 	 WOLVEGE 
1 0513-469130 	T 0515-42 9800 	T 0561 -61 6715 
F 0513-462124 	F 0515-41 7811 	F 0561 -61 3976 

www.mrw.nI - info@mrw.nl  



Briefpepier Offertemappen Personaliseren 

+ Foolders Nota's Sealen 

+ Struibilleffen Sets Web2print 

+ Geboortekaorten Trouwkaorten Printwark 

Kraanten Buro-onderleggers Staanswark 

Vesitekaorfles With compliments Permosiekraanten 

Posters Kevoffen Rekla mekraa nten 

• Boeken Huusstiel Huus-an-huusblaeden 

Tiedschriften Vlaggen Klubblaeden 

Plakplaeties Adresstikkers Veurraodbeheer 

Websteden Kastkaorten Kataleg ussen 

Jubileumkaorten Uutneudigings Wit pepier 

Toegangskaorten Etikeffen Ringbanen 

Kelinders Verieningsblaeden Inbienen 

drukkerij van der meer 
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